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La Setmana Tràgica i Sant Feliu de Llobregat

Ara ha fet cent anys dels fets de la Setmana Tràgica, una 
revolta que va tenir lloc a Barcelona i a altres ciutats ca-
talanes entre el 26 de juliol i el 2 d’agost de 1909. El des-
encadenant més immediat de la insurrecció van ser les 
lleves reclutades amb motiu de la guerra colonial contra 
el Marroc, i els seus efectes: la crema d’esglésies i con-
vents, i una important vaga dels treballadors de les fàbri-
ques i del camp. Darrere, però, hi havia una insurrecció 
contra unes càrregues militars que requeien sempre so-
bre les classes treballadores i la consolidació d’una nova 
cultura obrera que s’havia gestat des del 1880.    

Sant Feliu de Llobregat també va patir els efectes 
d’aquesta insurrecció. No s’hi van cremar esglésies ni 
convents, però els obrers dels tallers, de les fàbriques 
tèxtils i del camp van fer una vaga generalitzada. La vila, 
com la resta de les ciutats revoltades, va patir també la 
repressió posterior, alguns santfeliuencs van ser proces-
sats i es van tancar les escoles de l’Ateneu Santfeliuenc. 

Per conèixer el context català, comarcal i local dels fets, 
hem organitzat un seguit d’activitats que ajudaran a en-
tendre les causes i les conseqüències de la Setmana 
Tràgica. A través d’una exposició fotogràfica, diverses 
conferències i la projecció de dues pel·lícules, ens po-
drem apropar a aquesta setmana convulsa que tant va 
transformar la vida política i social del país.  

Del 30 d’octubre al 22 de novembre, 
sala d’exposicions de Can Ricart

EXPOSICIÓ: 

“Memòria gràfica d’una revolta: la Setmana Tràgica a 
Catalunya (juliol–agost de 1909)” 

Organitzada i produïda per l’Arxiu Nacional de Catalunya, 
mostra imatges dels primers fotoperiodistes de Catalun-
ya, amb reproduccions de l’obra de Josep Brangulí Soler 
i Josep Maria Segarra i Plana, entre d’altres. Són fotogra-
fies que pertanyen a diversos fons de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:

5 de novembre, 19.30 h,
sala d’exposicions de Can Ricart

Conferència: “La Setmana Tràgica”, a càrrec d’Eduard 
Masjuan; presentació: M. Luz Retuerta

10 de novembre, 19.30 h,
sala de l’Ateneu

Conferència: “La Setmana Tràgica en clau local”,
a càrrec de Jordi Ferrer i Agustí Garcia Larios;
presentació: Mercè Renom

12 de novembre, 20 h,
CineBaix (entrada gratuïta)

Projecció del documental Ferrer i Guàrdia. Una vida 
per la llibertat, d’Agustí Coromines i Casals, 2003    

18 de novembre, 20 h,
CineBaix (entrada gratuïta)

Projecció de la pel·lícula La ciutat cremada,
d’Agustí Ribas, 1976   

MATERIALS PER A LES ESCOLES: 

Dossier del mestre sobre la Setmana Tràgica amb do-
cumentació procedent de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat

Actes d’homenatge als soldats santfeliuencs que van lluitar a la 
campanya del Marroc. 1910


